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Tähän oppaaseen on koottu tärkeimpiä ohjeita ja tietoja Oulun vankilan vangeille.
Vankilan henkilökunnalla on velvollisuus neuvoa ja opastaa sinua vankeuteen liit-
tyvissä asioissa.

Oulun vankila kuuluu Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueeseen. Oulun vanki-
lan tiloissa toimii arviointikeskus, joka sijoittaa pohjoissuomalaiset vangit alueen eri
vankiloihin. Oulun vankila on pääosin varattu tutkintavangeille. Laitoksessa on erilai-
sia osastoja mies- ja naisvangeille.

Oulun vankilassa on yhteensä 84 suljettua vankipaikkaa: 13 naisille ja 71 miehille.

vankilan postiosoite: vankilan käyntiosoite:
Oulun vankila Oulun vankila
PL 16 Nahkatehtaankatu 5
90131 Oulu 90130 Oulu

KÄYTÄNNÖN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

Oulun vankilaa koskevat käytännön ohjeet ja määräykset löytyvät tästä tulo-
oppaasta, järjestyssäännöstä, ilmoitustauluilta sekä osaston päiväjärjestyksestä.

Ehdottoman vankeusrangaistuksen ja sakon muutonrangaistuksen täytäntöön-
panossa sovelletaan vankeuslakia ja valtioneuvoston vankeudesta antamaa asetus-
ta. Tutkintavankien kohdalla noudatetaan lakia ja asetusta tutkintavankeudesta. Li-
säksi Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö on antanut vankeuden täytän-
töönpanosta ohjeista ja määräyksiä. Jokaisella asuinosastolla on vartijalta saatavis-
sa kansio, johon on koottu em. lait ja määräykset. Kansio löytyy myös vankilan kir-
jastosta.

Tutustu huolellisesti järjestyssääntöön, joka on tämän oppaan lopussa. Järjestys-
säännön rikkomisesta voidaan määrätä kurinpitorangaistus.

Käyttäydy asiallisesti henkilökuntaa ja muita vankeja kohtaan.

Epäselvissä asioissa käänny aina henkilökunnan puoleen, jotta varmistut siitä, ettet
toimi tietämättäsi vastoin määräyksiä. Jokaisella osastolla on päiväjärjestys, josta
ilmenee osaston aikataulu, esim. sellin ovien aukioloajat, ulkoilut, ruokailut, jne.
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ASUMINEN JA OMAISUUS

Vanki vastaa itse asuintilansa siisteydestä ja haltuun annetusta omaisuudesta. Omia
vaatteita ja käyttöesineitä voi saada haltuun kohtuullisen määrän. Omaisuus tarkas-
tetaan ennen haltuun antamista. Omaisuus, jota ei anneta haltuun, säilytetään vas-
taanotto-osastolla. Vastaanotto-osastolla pääsee asioimaan lähettämälle asiointilo-
makkeen. Vastaanotto-osasto käsittelee asioimispyynnön viikon kuluessa.

Vangit eivät saa pitää hallussaan rahaa. Selleissä on televisiot. Vanki voi tuoda vanki-
laan oman radion, videolaitteen, DVD-soittimen ja pelikonsolin. Laitoksen ulkopuo-
lelta tuodut laitteet tarkastetaan. Tarkastuksesta peritään tarkastusmaksuna 20
€/laite. Vastaanotto-osaston henkilökunnalta voi varmistaa, millaisia laitteita laitok-
seen saa tuoda.

Vangeille tarjotaan arkisin aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala. Viikonloppuisin
ja juhlapyhinä tarjotaan aamiainen, päivällinen ja iltapala. Ruokailu tapahtuu omalla
asuinosastolla. Ruokailuvälineet ovat sellikohtaisia. Uuden puolen asuinosastoilla
sekä vanhan puolen naisosastolla vangit valmistavat itse aamupalansa vankilan tar-
vikkeista.

VANKILAN HENKILÖKUNTA

Vankilan henkilökuntaa voi tavata pyytämällä tapaamista asioimislomakkeella.
Henkilökunta ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Virkamiehen työmatkat
tai muut poissaolot voivat viivästyttää vastaanotolle pääsyä. Vankilassa työskentelee
mm. vartijoita, rikosseuraamusesimiehiä, johtaja, apulaisjohtaja, erityisohjaajia,
ohjaajia, lääkäri, sairaanhoitajia, pastori, psykologi, sosiaalityöntekijä, talousmestari
ja virastosihteereitä.

TOIMINTA

Vankeusvangilla on velvollisuus osallistua vankilan järjestämään tai hyväksymään
toimintaan. Tutkintavangeille osallistuminen on vapaaehtoista. Vanki vapautetaan
kokonaan tai osittain osallistumisvelvollisuudesta, jos hänen terveydentilansa, toi-
mintakykynsä tai ikänsä sitä vaatii. Toimintaan osallistumisesta tehdään toimintaan
sijoittamispäätös.

Työtoiminta
Vankilassa on tarjolla erilaisia työpaikkoja esimerkiksi puuverstaalla, maalaus-, ra-
kennus- ja siivoustöissä. Työnhaku tapahtuu ottamalla yhteyttä rikosseuraamusesi-
mieheen.
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Opiskelu
Oulun vankilassa voi opiskella luokkaopetuksessa, selliopiskelijana tai Moodle-
järjestelmän kautta. Vankilassa voi suorittaa peruskoulu- ja lukio-opintoja. Opintoja
voi jatkaa muissa Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen vankiloissa.
Vankilassa on tarjolla ulkopuolisen oppilaitoksen järjestämää valmentavaa ja
kuntouttavaa opetusta.

Kuntoutus ja päihdekuntoutus
Oulun vankilassa järjestetään motivoivia päihdekeskusteluja ja
päihdekuntoutusohjelmia. Päihteettömyyssitoumuksen tehneillä vangeilla on
mahdollisuus sijoittua asumaan sopimusosastoille. Sopimusosastot ovat avo-
osastoja ja sijaitsevat vankilan uudella puolella. Sopimusosastolla asuva vanki on
sitoutunut päihteettömyyteen ja päihteettömyyden valvontaan.

Vapaa-ajan toiminnot
Vankilassa on kuntosali ja liikuntahalli. Päiväjärjestyksestä näkee oman asuinosaston
liikuntavuorot. Toimintaan pääsee mukaan lähettämällä asiointilomakkeen
ohjaajalle.

Kirjasto
Vankilan kirjastopalvelut ovat käytettävissä osaston päiväjärjestyksessä mainittuina
aikoina. Sanomalehtiä toimitetaan luettaviksi myös vankiosastoille.

Hengellinen toiminta
Vankilassa järjestetään jumalanpalveluksia ja hengellisiä tilaisuuksia. Seurakunnat
pitävät kotipaikkaryhmiä ja tekevät vierailuja.

YHTEYDENPITO

Sähköposti
Vangille voi lähettää sähköpostia. Sähköpostiosoite on: vankiposti.oulu@om.fi.  Säh-
köpostiviestin osoitekenttään tulee syöttää vangin etu- ja sukunimi sekä viestin teks-
tikenttään lähettäjän oma etu- ja sukunimi, jotta tiedot viestin lähettäjästä välittyvät
vangille. Vangille toimitetaan vain sähköpostiviesti, ei liitetiedostoja. Vanki ei voi lä-
hettää sähköpostiviestejä, vain vastaanottaa.

Internet
Vanki voi hakea lupaa internetin käyttöön toimeentuloon, työ-, oikeus-, sosiaali- tai
asuntoasioiden hoitamiseen liittyvästä tai muusta vastaavasta tärkeästä syystä. Sa-
moin vangille voidaan antaa lupa sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanotta-
miseen. Sähköpostia voi käyttää vain virallisten asioiden hoitamiseen, ei yhteydenpi-
toon kirjeen tai puhelimen sijaan. Lupaa haettaessa on internetin käyttö perustelta-
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va yksilöllisesti (esim. laskun maksu verkkopankissa). Internetin käyttö tapahtuu val-
votusti. Lupa haetaan asiointilomakkeella ohjaajalta.

Puhelut
Puhelin sijaitsee asunto-osaston käytävällä. Vangille tehdään puhelimen käyttöä
varten käyttäjätunnus ja hän saa henkilökohtaisen PIN-koodin. Puhelimen
käyttöohjeet ovat puhelimen vieressä. Puhelimen käyttöajat löytyvät osaston
päiväjärjestyksestä. Puhelinta voi käyttää päivittäin 10 minuutin ajan. Asianajajalle
soitettavat puhelut eivät sisälly tähän aikaan. Puheaikaa voi ostaa kanttiiniostojen
yhteydessä.

Kirje
Vangit voivat vastaanottaa kirjeitä. Kaikki vankilaan tullut posti avataan ennen pos-
tin antamista vangille. Poikkeuksen tästä tekevät asianajajien kirjeet sekä vankilan
toimintaa valvovien viranomaisten kirjeet. Postilähetyksiin kirjoitetaan vangin nimi,
PL 16, 90131 OULU. Vangit jättävät lähtevät kirjeensä osastolla olevaan postilaatik-
koon. Henkilökunta tyhjentää postilaatikot.

Vankilasta lähtevään postilähetykseen on merkittävä näkyviin lähettäjän nimi. Mikäli
vanki ei halua merkitä nimeään näkyviin tulee hänen antaa lähetys
henkilökohtaisesti vankilan henkilökunnalle. Säännös ei koske vankilan toimintaa
valvoville viranomaisille ja ihmisoikeuksien toteutumista valvoville toimielimille
osoitettuja kirjeitä. Vankilan toimintaa valvovat viranomaiset on mainittu osaston
ilmoitustaululla ja tämän oppaan liitteenä

Postipaketit
Vanki voi vastaanottaa postipaketteja. Paketit saavat sisältää esimerkiksi
vaatetavaraa ja kirjallisuutta.

RAHALIIKENNE JA OSTOKSET

Kaikille vangeille maksetaan käyttörahaa 1,60 € jokaiselta vankeuspäivältä.

Varattomana vankilaan saapuva vanki voi hakea käyttörahaa ennakkoon enintään
14 päivän ajalta, yhteensä enintään 22,40 €. Ennakkoon maksettava käyttöraha
haetaan lomakkeella vastaanoton rikosseuraamusesimieheltä.

Toimintaan osallistuvalle vangille maksetaan käyttörahan lisäksi toimintarahaa.
Toimintarahaa maksetaan toimintapäiviltä, enintään 5 päivältä viikossa (arkipyhiltä
ei makseta toimintarahaa). Toimintarahaluokkia on kaksi (3,01 €/päivä ja 4,62
€/päivä).
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Jokaiselle vangille luodaan oma pankkitili ja maksukortti hänen saapuessaan vanki-
laan. Vangin mukana olevat rahat talletetaan tälle tilille. Vangin omaiset tai ystävät
voivat halutessaan laittaa rahaa vangin vankitilille. Vangin tulee itse ilmoittaa tilinu-
meronsa ja BIC-tunnuksensa omaisilleen. Tilisiirto on tehtävä SEPA-maksuna, koska
vankitilit ovat ulkomaisessa pankissa. Vangin tilille talletettava raha näkyy tilillä
muutaman pankkipäivän kuluttua. Vain sakon maksuun tarkoitetut rahat voi tuoda
päivystykseen. Sakkoraha on tuotava mahdollisuuksien mukaan tasasummana. Sa-
kon voi maksaa myös pankkikortilla. Vankia käytetään pankissa vain poikkeustapa-
uksessa.

Vankilassa tehdyllä maksukortilla maksetaan ostokset vankikanttiinista ja ostetaan
puhelinaikaa. Maksukorttia voi käyttää vankilan ulkopuolella esim. poistumislupien
aikana tavanomaisen (pankin myöntämän) maksukortin tapaan. Maksukorttia voi
käyttää 3 kuukautta vankilasta vapautumisen jälkeen. Tämän jälkeen kortti sulkeu-
tuu automaattisesti.

Vangille kirjeessä tai postilähetyksessä tulevat rahat tai muut tavarat, joita ei saa
pitää hallussa, on viipymättä toimitettava vankilan henkilökunnalle.

Kanttiini- ja kaupunkiostot

Kanttiinista voi ostaa esimerkiksi elintarvikkeita, tupakkaa, postimerkkejä ja
hygieniatarvikkeita. Vanki täyttää kanttiinitilauslapun ja jättää sen osaston vartijalle
viimeistään myyntipäivää edeltävänä päivänä klo 16.00. Myyntipäivät on mainittu
päiväjärjestyksessä.

Vanki voi omalla kustannuksellaan hankkia käyttöesineitä myös vankilan
ulkopuolelta. Hankintoja tehdään noin kahden viikon välein. Ulkopuolelta ei voi
hankkia elintarvikkeita. Tilauslomakkeet tulee osoittaa talousmestarille.

TERVEYDENHOITO

Sairaanhoitajien vastaanotto toimii päivittäin. Vastaanotolle pääsee lähettämällä
asiointilomakkeen sairaanhoitajalle. Äkillisissä tapauksissa ota yhteyttä osaston
vartijaan. Lääkärin vastaanotto on viikoittain. Ajanvaraukset lääkäreille tehdään
sairaanhoitajien kautta. Hammashoito on järjestetty Pelson vankilassa.

Vangille määrätyt lääkkeet on nautittava henkilökunnan valvomana lääkärin
määräyksen mukaan määrättyinä ajankohtina. Lääkkeet ovat henkilökohtaisia, eikä
niitä saa kerätä selliin. Kaikki muutokset vangin lääkitykseen tekee vankilan lääkäri.

TUPAKOINTI
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Tupakointi on sallittu vain omassa sellissä, ulkona ja siihen erikseen varatuissa
tiloissa. Sellin ovi on pidettävä kiinni tupakoitaessa, jotta tupakansavua ei kulkeudu
käytävätiloihin. Käytävillä, toimistoissa, yleisissä ja yhteisissä tiloissa tupakointi on
lain nojalla kielletty. Uuden puolen asuinosastoilla tupakointi on sallittu vain
tupakointiasemassa tai -tilassa.

TAPAAMISET

Vankilassa järjestetään valvottuja ja valvomattomia tapaamisia sekä valvottuja
lapsitapaamisia. Tapaajan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella
henkilötodistuksella. Tapaamistiloissa on lapsille leluja ja kirjoja. Omia leluja tai kirjo-
ja ei voi tuoda tapaamisiin. Valvomattomiin tapaamisiin ja valvottuihin lapsitapaami-
siin tapaajat saavat tuoda pienelle lapselle tarvittavat lasten vaipat, avaamattomat
lastenruokapurkit, avaamattomat valmista äidinmaidon korviketta sisältävät tetra-
pakkaukset, tyhjän tuttipullon ja tutin.

Tapaajan henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta. Tapaamisen
alkamisajankohdasta voi perustellusta syystä myöhästyä. Järjestyshäiriön vuoksi ta-
paaminen voidaan keskeyttää. Tapaamisohjeet on saatavilla osaston vartijalta.

Valvotut tapaamiset
Valvottuja tapaamisia järjestetään lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11.00 – 14.15. Ta-
paamisaika on  45 min. Tapaajia aletaan ottaa vastaan 15 minuuttia ennen tapaa-
misaikaa. Tapaamiseen on tultava ennen tapaamisen alkamisajankohtaa. Perustel-
lusta syystä tapaaminen voidaan järjestää muuna ajankohtana. Valvomaton tapaa-
minen varataan osaston vartijalta.

Valvomattomat tapaamiset
Valvomattomia tapaamisia järjestetään keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin.
Valvomatonta tapaamista haetaan rikosseuraamusesimieheltä erillisellä lomak-
keella. Tapaamisen ehdoksi voidaan asettaa, että vanki suostuu päihteettömyyden
valvontaan. Vanki saa viedä kanttiinista ostamiaan tuotteita kohtuullisen määrän
valvomattomaan tapaamiseen. Tapaaja vie nauttimatta jääneet elintarvikkeet pois
vankilasta tapaamisen jälkeen tai elintarvikkeet laitetaan tapaamistilan roskakoriin.
Vanki ei saa viedä mitään tavaraa tapaamistilasta takaisin vankiosastolle.

Tapaaminen voidaan keskeyttää tapaajan tai vangin  pyynnöstä.  Tapaamistiloissa on
liinavaatteet ja pyyhkeet. Tapaamistilat on siivottava ennen tapaamisen päättymistä
ja kaikki tavarat on laitettava paikoilleen. Tapaamistiloissa on puhelin, jolla saa yh-
teyden henkilökuntaan.
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Valvottu lapsitapaaminen
Valvottuja lapsitapaamisia järjestetään lauantaisin ja  sunnuntaisin klo 11.00 – 14.15
sekä ma –  pe erillisen sopimuksen mukaan. Valvottua lapsitapaamista haetaan ri-
kosseuraamusesimieheltä erillisellä lomakkeella. Tapaamisen kesto on pääsääntöi-
sesti 45 minuuttia. Pääsääntö on, että tapaamisessa on läsnä vain vanki ja lapset.
Tapaamistila on jätettävä siistiin kuntoon tapaamisen jälkeen. Vankilan virkamies
valvoo tapaamisen olemalla joko fyysisesti läsnä tapaamistilassa tai tapaamistilan
ulkopuolelta.

Tavaroiden vastaanottaminen tapaamisten yhteydessä
Vangille tuotavan muun tavaran tulee olla sellaista, että se voidaan rikkomatta tar-
kastaa. Vangille ei voi tuoda mm. elintarvikkeita, tupakkatuotteita, pesuaineita,
kosmetiikkatuotteita.  Kaikki vangille tarkoitettu omaisuus on annettava henkilö-
kunnalle, ei suoraan vangille. Tapaaja voi jättää tavaraa vain tavattavalle vangille.
Tavaroista tulee ilmetä sekä tapaajan että tavattavan vangin nimi. Tavarat tulee pa-
kata enintään 30 litran kokoiseen muovikassiin (ei laukkuun tms.). Muovikassi on
voitava solmia kiinni. Tavaraa saa tuoda enintään yhden 30 litran muovikassillisen.

Skype-tapaaminen
Vanki voi olla yhteydessä läheisiinsä skype-puheluiden välityksellä. Skype-
tapaamista haetaan asiointilomakkeella ohjaajalta.

POISTUMISLUPA

Vankilasta on mahdollista saada poistumislupa tärkeän syyn (TS), erittäin tärkeän
syyn (ETS) tai rangaistuksen pituuden (RP) perusteella. Tutkintavangille voidaan
myöntää poistumislupa vain erittäin tärkeän syyn perusteella. Poistumislupa ratkais-
taan tapauskohtaisesti vankilassa tai rikosseuraamusvirastossa (RISE). Poistumislu-
paa haetaan kirjallisesti. Poistumislupa voidaan myöntää myös saatettuna.
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SIIVOUSOHJEET

Jokainen vanki on  velvollinen noudattamaan seuraavia ohjeita sellien ja yleisten tilojen siivoamisesta. Kaik-
ki osastolla asuvat vangit ovat vastuussa osaston siisteydestä, eikä puhdistajavangin toimeen kuulu siivota
toisten vankien jälkiä esimerkiksi keittiötiloista. Siivousohjeet löytyvät osastolta ohjekansioista.
Sellikalustuksen järjestystä ei saa muuttaa. Tavarat tulee säilyttää kaapeissa ja muissa säilytystiloissa.

Puhdistusaineita ja siivousvälineitä on osaston siivouskomerossa, jonne ne myös palautetaan käytön jäl-
keen. Siivousvälineitä ei saa säilyttää omassa sellissä. Siivousvälineet on puhdistettava käytön jälkeen. Sii-
vousliinat on pestävä +60 asteessa.
Kukin vanki pesee itse käyttämänsä astiat ja siivoaa keittiön käytön jälkeen.

Sellissä on koneellinen ilmanvaihto. Sellin ilmanvaihtoventtiilejä ei saa tukkia tai peittää. Ikkunoiden aukipi-
täminen haittaa ilmanvaihdon toimintaa.
Sellistä poistuessa tulee sammuttaa valot ja sähkölaitteet.
Tarpeeton veden laskeminen hanoista on kielletty.

Sellin ja WC:n siivous joka päivä:
- sijaa vuode
- laita tavarat järjestykseen
- vie roskat ja lajittele ne osaston roska-astioihin.

Kerran viikossa:
- vaihda liinavaatteet
- imuroi lattia ja pyyhi mopilla (tupakantumppeja ei saa imuroida)
- pyyhi kaikki tasopinnat sekä ovet ja ovenpielet sinisellä siivousliinalla
- käsienpesuallas ja wc-allas harjataan yleispuhdistusaineliuoksessa tai desinfioivalla wc:n puhdistus-

aineella ja huuhdellaan.
- altaiden ulkopinnat, peili, hanat ja wc- kannet pyyhitään punaisella siivousliinalla
- wc-pytyn ja istuinrenkaan pyyhintään käytetään keltaista siivousliinalla
- hanat pestään yleispuhdistusaineella tai desinfioivalla puhdistusaineella ja huuhdellaan.
- lattia pyyhitään kostealla mopilla
- wc-paperit täydennetään

Oulun vankilassa lajitellaan sekajäte, metalli ja paperi. Jokainen vanki on vastuussa omien roskiensa oikea-
oppisesta lajittelusta.


